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Latvijā jaunu auto pieprasījums turpina pieaugt
Maijā jaunu vieglo automašīnu un komerctransporta līdz 3,5t kopīgo reģistrāciju skaits ir
pieaudzis par 14% (1213 vienības), salīdzinājumā ar 2011.gada maiju (1064).
Attiecīgi pasažieru automašīnu pirmreizējo reģistrāciju skaits ir pieaudzis par +9% (1040),
savukārt komerctransporta pirmreizējo reģistrāciju skaits ir pieaudzis par +59% (173), attiecībā pret
aizvadītā gada maijā pirmo reizi reģistrēto automobiļu skaitu.
„Neskatoties uz auto tirdzniecības kopējo stagnāciju ES, kur šogad jaunu auto tirgus krities par -7,5%,
Latvijā turpinās lēna ekonomikas atjaunošanās, kam tiešs indikators ir jaunu auto tirgus. Tomēr šī gada
maijā Lietuvā pirmreizēji reģistrētas 1495 vieglās automašīnas, Igaunijā – 1929, kas ir 3,1 reizes vairāk
nekā Latvijā, ja rēķinām uz iedzīvotāju skaitu. Izskaidrojumi ir vairāki - Igaunijā ēnu ekonomikas īpatsvars ir
mazāks par 15%, kā arī atrašanās eiro zonā dinamiski stimulē investīciju piesaisti un ekonomikas attīstību”,
pašreizējo situāciju jaunu auto tirgū skaidro LPAA valdes priekšsēdētājs Viktors Kulbergs.
Maijā joprojām palikušas nemainīgas populārākās jaunu vieglo automašīnu markas – Volkswagen
zīmols pirmreizējo reģistrāciju skaita ziņā aizņem 15,9% no Latvijas jaunu vieglo automašīnu tirgus, Toyota
zīmols aizņem 12,3%, Peugeot – 8,6%, Škoda – 7,6% un Nissan – 6,3%. Populārākās pasažieru
automašīnas maijā bijušas Ford Fiesta (60), Škoda Yeti (49), Volkswagen Golf/Plus (48), Nissan Juke (46)
un Toyota Avensis (46).
Iedalot pirmreizēji reģistrētās vieglās automašīnas klasēs, aizvadītā mēnesī pieprasītākās bijušas
kompaktās (18,1%) un mazās apvidus klases (13%) automašīnas.
Korporatīvie klienti (trīs un vairāk automobiļi), ir iegādājušies 17% (218 vienības) no visām Latvijas tirgū
realizētajām vieglajām automašīnām, priekšroku dodot Volkswagen (18), Peugeot (12), Renault (10), Isuzu
(10) un Nissan (9) markām. Privātpersonas maijā iegādājušās 21% (260) no visām pirmreizēji reģistrētājam
automašīnām.
Maijā līzinga kompānijas ir finansējušas 597 jeb 49% no visām iegādātajām pasažieru automašīnām.
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